
Movimento
..

revolucionário na Venezuela
Caracas, 21 (U.P.) - A polícia, que apoiava o govêrno, rendeu--se ao movilD�_nto revol�cion�

rio, que parece haver triunfado nesta Capital e em várias cidades �o interior._ AVloes revolucionári
os, voam sôbre Caracas, ameaçando bombardear os quartéis, caso nao se rendam

Aumenta a produção
de carvão
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Declarações do sr. Schimmel Os funerais do

Haia, 21 (S. H. I.) - Segundo despacho de Batavia, o s�·. gen.. Plutarco
J. G. Schimmel, diretor de comércio do departamento econo-I Lima, 21 (U. P.) - Os Iune
mico do govêrno das Indias Orientais holandesas declarou que

_

rais do ex-presidente general
a produção de arroz daqueles territórios é quasi normal, com Plutarco Calles, continuam
quatro milhões e trezentas mil toneladas em 1944, embora suspensos, à espera de que che
qualificasse de "difícil' a situação dos abastecimentos em Ja�a guem seus dois filhos, Plutar
central. O sr. Schimmel afirma ainda que as Indias Orientais co e Leonardo, vindos dos Es
necessitariam de quatrocentos milhões de dolares em maquí- tados Unidos. Ambos estão via-

( nária e produtos quími�os para "to:-n�r a funci_on,ar normal- jando de avião,. �u.n;t CO.lé.gio\ mente como parte do sistema economico mundial'. Segundo no norte da Califórnia, e ignq
ainda o sr. Schimmel, a produção de borracha de pré-guerra ram ainda que nâo encontra
poderá ser restabelecida dentro de um ano. Quanto á indu�t�'i:: rão mais o pai com vida.
do chá, perdeu mais de cinquenta por cento de suas possíbilí- '

dades porque os japoneses destruiram as plantações e maquí- Podera-() aprove·,tarnárias, sendo, portanto, inevitável o "começar de novo". Por
outro lado, há um milhão e meio de toneladas de açucar dís- a oportunidade\. poníveís para exportação, as quais deverão ser distribuidas

'

proporcionalmente entre os territórios mais necessitados, es- Londres, 21 (U. P.) O

necíalmente os territórios europeus". Calcula-se ainda que a m�is veeme�te partidário ��-produçãc de açúcar poderá chegar de um milhão e meio a dois gle� dum tlatament� severo

milhões de toneladas dentro de. dois anos.' .para a Alemanha, falou do�
,

..

.... •• . �...--- j Julgamentos 'dr"; Nurcmberg. E

Derrubaram O gove" ruo da Vene'1:ue'a" ���o ���:�iX����l����\(:l��� �1��
.

L.
pedir castigos duríssimos para

Caracas, (De Everett Noticias chegadas a esta capí- � Reich e, seus dir-igentes: A�o-
Bauman, correspondente da tal dizem que, além da maior Ia, declaIou.-se mal .satIsfeito
United Press) - Os lideres re- parte de Caracas, também es- c�m,a amplitude do ll?,�J? con

beldes do Exército derrubaram tão em poder dos rebeldes as
tra esses. mesmos dlIigent�s.

o govêrno da Venezuela, ren- cidades de Maracaí, La Guaira P_orque, disse, es�� acusaçao,
dendo-se aos rebeldes o presi- e San Juan de 108 Moras. tao �x.t�nsa, pOdeI,a dHr-Ihe� a

dente Isaias Medina. O govêr-I A rebelião foi organizada por POS�l?llldade de prolongar in

no foi deposto depois de uma um grupo de oficiais jovens do deflmd�mente o _Julgamento,
noite e um dia de choques san- Exército e conta com fortes com chicanas legais da defesa.

grentos, como resultados dos elementos de outras classes,
quais informações não confi�- assim como _?e o�iciai� de me

madas ainda dizem que se assi- nor graduação e inferiores. Os
nalaram trezentas baixas. llideres da rebelião declararam

Os chefes do movimento de- à United Press que "o movi
clararam que a vitória de sua menta é democrático e visa dar
causa, ao cabo de 24 horas de à Venezuela eleições livres', res
iniciada a rebelião, é insofis- taurar o govêrno do povo e di
.mável. Ao meio dia de sexta- vorciar o Exército da política".
feira, as fôrças do govêrno ain-I Disseram igualmente que cap
da estavam resistindo em cer- turaram como refens em Cara
tos pontos da parte norte de cas o ex-presidente, general Lo
Caracas, porém anuncia-se que pez Contreras, o ministro do
a qualquer momento chegarão Interior, Arturo Uslar Píetrí �
a esta capital reforços para os o inspetor geral do Exército,
Tebeldes transportados pelo ar. general Chalbaud Cal-dona.

Florianópolis - Segunda-rei a 22 de Outubro de H. 95621945

Prezado leitor
A sua sugestão nos é

sumamente grata._ Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que ass un ro

desejaria Iêr algo. diària
mente, neste iornal ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

Haia, 21 (S. H. I.) - Infor
mam de Amsterdam que as

minas de carvão de Limburgo
.

chegaram à sua máxima pro
ducão, desde o dia da liberta
cão da Holanda, e, diariamen

te, a produção alcançada já
atinge 26.900 toneladas.

Para retorcer as defesas per
manentes do Hemisfério

WASHINGTON, 21 (U. P.) - Indica-se estarem os Esta,"
dos Unidos consideraruio planos para o restabelecimento ao

fhxo de equipamentos militares para os países latino-�7!�c1..i
canos, afim de reforçar as defesas per"!lanent�s do hemzsfc:w.
c soube-se que o estudo do assunto foz atnbuz�o aos Depai ta
mentos da Guara e da Marinha em cooperaçao com a Junta
da Defesa Inter-Americana.

. .

Durante o período de çuerra, os Estados Unidos [izeram.
o fornecimento de equipamentos militares à maioria �os países
latino-americanos, de acôrâo com. as normas da lei de em

préstimos e arrendamentos, mas o período de vigência dessa
lei vem de terminar.

Segundo o plano que atualmente está sendo considerado,
as repúblicas americanas pagarão preços reduzidos pela ob
tenção dos excedentes da produção de.material de guerra d�s
Estados Unidos, enquanto que os equipamentos novos serao

pagos aos preços ora prevalecendo nos merca_dos. . ,

A opinião norte-americana é de que sena. deseiáuel que
todas as nacões do hemisfério ocidental empregassem armas

do meS11W tamanho e tipo, porquanto isto facilitaria uma ação
militar conjunta no futuro.

O re'��1"ido plano deverá ser aprovado pelo. C?ngresso:, �
respeciiua legislação será, segundo se espera, intitulada Lei

rara a cooperação militar das Américas",
,

A assistência a ser prevista pelo plano compreendera tan
ia os e�ércitos como as marinhas dos países latino-americanos.

Soube-se ainda que os governos sulamerican_os. solicita
rani lhes fossem [ortieciâas 'aparelhos radar. e os últimos me

lhoramentos de defesas anti-aéreas para suas belonaves, bem
corno se mostram ansiosos por obter quaisquer outras armas

modernas.
Antes da guerra, os Estados Unidos se propuseram a ven

der 6 destroiers antigos ao Brasil, mas a transação não se po
de efetuar em face das objeções apresentadas pela Argentina
em consequência do que outras transferências projetadas fo
ram também prejudicadas ...

Emprêsa «Lider» Construtora Ltda.
Modiric8(ão do sistema de sorteio

Avisamfils aos nossos distintos clientes e amigos que,
de a cordo com o Art. 9°, do Decreto-lei n� 7.930, de,3
de Setembro último, os sorteios desta Emprêsa serão
baseados, a partir do corrente mês, na última extração da
Loteria Federal, de cada mês. mediante combinação de

números.
São Paulo, 12 de Outubro de 1945

A DIRETORIA

Não souberam
distinguir I

Arnsterdam, 21 (U. P.) -II
Van Mergern, que f01 preso sob
a acusação de vender vários
quadros de Vermer falsifica
dos, foi ontem posto em liber-
dade, após ter terminado o seu

�����������������������.����_sétimo Vermer, enquanto per- -:

manecia encarcerado. O caso
de Mergern é, entretanto, um
pouco complicado, pois os jui
zes talvez sejam forçados a re

conhecer que o jovem pintor
se passe no mesmo estilo de
Vermer.

.

Por outro lado, os

mais competentes críticos da
arte não puderam distinguir
entre os Vermer ligítimos e os

pintados por Mergern e podem
chegar à decisão de que o

acusado é apenas um presun
çoso inofensivo.

a independência da MongÓlia
Moscou,21 (U. P.) - De conformidade com o acôrdo sino

russo, começou hoje o plesbicito na Mongólia exterior, para
decidir se deseja conservar sua atual posição de país formal
mente independente, ou reunir-se à China. Todos os cidadãos
de ambos os sexos, maiores de 18 anos, participarão da votação,
que será pública. E os despachos da agência Tass, vindos de
Hulã Bator, indicam que a grande maioria, votará pela índe-
p
__en_dê_nc_ia.

•

__

•

_ 21 cruzeiros o sacoSêbre o aumento do Iuncíonalísmo do cimento Mouá
.

Rio, 21 (E.) - Ouvido novamente pela reportagem, sôbre
o aumento do funcionalismo público, o sr. Sousa Costa nada
adiantou em torno das suas declaracões anteriores.

Insistiu em afirmar que o trabalho da comissão ministe
rial incumbida de estudar o aumento proposto concluirá seu
trabalho até o fim do mês, que o Govêrno não pensa em fazer
uma emissão especial para atender ao aumento e que nada
sabe quanto à conveniência de serem extintos órgãos da ad
mínístraçào para o r.ecessárío "quantum" das novas despesas.

Rio, 21 (E.) - O coordena
dor da Mobilizacão Econômica
baixou portaria fixando em

CrS 21,00 o preço do saco de ci
mento da Fábrica Nacional de
Cimento Portland Mauá, quan
do transportado por via ma

rítima daquela fábrica para o

cais do porto desta capital.

Preso o chefe do «leque negro»
Batavia, 21 (U. P.) - As estações de rádio nacionalistas

difundiram um apêlo para que se arranque as bandeiras ho
landesas e se inicie a "guerra santa" na ilha de Java. Êsse
apêlo, ao que parece, visa especialmente a parte muçulmana
da população. E, a propósito, as autoridades aliadas em Batá
via comunicam a prisão do muçulmano Shimizu, que se acre
dita ter sido o chefe do grupo terrorista do "leque negro", fo
mentado pelos, japoneses.

.

Dificultam o auxílio a prisioneiros aliados
Haia, 21 (S. H. I.) - Segundo despacho de Batavia, os

disturbios ocorridos em Java acarretaram a suspensão das
atividades de socorro aos aliados detidos durante a ocupação
japonesa. Por outro lado, a comissão de socorro aos prisio
neiros se retirou de toda a ilha para Batavia. O Q. G. britâ
nico anunciou também que os extremistas detiveram os fun
cionários indonésios, moderados, de Bandung, impondo-lhes
que não vendessem viveres aos europeus ou aos euro-asía
ticos. A propósito, a Comissão de Auxílio aos prisioneiros
manifestou os seus receios de que venha a aumentar o indice
de mortalidade entre os prisioneiros aliados, se não for con
cedida liberdade de acão aos seus funcionários no sentido de
socorrer os detidos.

"
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GREVE
Agora"que tanto se fala em

direito de greve é oportuno di
zer de onde provem a expres
são "fazer greve" que tôda
a gente usa e cuja origem nem

todos sabem.
A praça do "Hotel de Ville",

em París, tinha antigamente o

nome de "Greve"; devia êsse
nome à vizinhança em que es-

tava do Cais de Greve. Era
nessa praça que .se reuniam os

operários sem trabalho; era aí
que vinham ter com êles os

empreiteiros.
"Quando os operários, desco.n-ltentes com o seu salário, re

cusavam trabalhar em condi-
ções que lhes não pareciam ----
aceitáveis, constitulam-se em

greve, o que quer dizer literal
mente que voltavam para a

praça de Greve, esperando que
lhes viessem oferecer condicões
mais vantajosas.

>

Estendeu-se essa expressão e

agora diz-se que a palàvra gre
ve exprime a coalisão que fa
zem os trabalhadores quardo
re_cusam trabalhar, enquanto
nao lhes aumentarem o salá
rio ou não lhes satisfizerem
determinadas exigências.

••••••••••••••••••••••••••
: I

I MAGaZINE i
• •

: Por. ENFLO:
• A
........, .

NÃO ESTOU UOUB.ANDO .

- Saia daí, seu moleque la

drão!
- Não estou roubando não.

É que caíu uma pera e eu vim

colocar no lugar ...
* :;: *

RECORDANDO ...
N@ dia de hoje
1824 - o governador impe

rial, resolvendo explorar as

minas de carvão de pedra de

Tubarão, determina ao presi
dente da província que faça
preparar as acomodações para
os primeiros mineiros contra
tados na Inglaterra.

1890 - O govêrno federal
crêa a Comissão de Melhora
mentos dos Portos em Santa
Catarina.

•

A ORIGEM DOS NOMES DOS
ESTAD8S
SERGIPE

Cir iaype ou ciri-gy-pe, rio Sergi
pe ou Ser igype Ioi também norue
de um chefe indígena que morreu

combatendo contra os invasores
brancos. Capital: Ar.icajú, Super-
fície: 21,552 quilômetros quadra-
dos, População: 595.3i2. Produçáo :

açúcar, café, côco, fumo, gado, etc.
.

Continua

CELEBRIDADES NACIONAIS
QUE TIVERAM ORIGENS

HUMILIMAS
Tobias Barreto de Me n e z e s

(1839-1889), grande brasileiro, nas

'cido em Sergipe, uma das maiores
glórias nacionais na ciência das
leis, na poesia condoreíra como o

bastão de chefe, na crítica da filo
sofia c da literatura, poliglota que
escrevia com .elegancia e corr-eção
tanto o vernáculo como o latim, c

alemão, o francês, vulto internacio-
nalista bastante conhecido, tev

origem obscuríssima.
Continua

* * *

,.

O ESTADOODIN i

I

�
Dw.rio vespertmo

Redação e Oftcínae à � 'i

rua João Pinto n.? !5.
Tel. 1022 - Cx. postal 139

li
lH E RECOMENDA � T

ASSINA'l'URAS
Na Capltalt

Ano era 70,00
Semestre Cr' 40,00
Trimestre Cra 20.00
Mês Cr$ 7.00
Número avulso c-s 0,40

No ln&erlor;

COMPREM PElO REEMBOLSO POSTAL
d' _r... f......-�,ut-{-=

"P�RFEUTA
ANCORA 15 RUBIS

A Maravilha da Técnica Suíça Moderna

COnTRA fERIDAS RECEnTeS ou AnTIGAS

...,..,....-N e'rre·, ;c_

Anúncio. mediante contrito.

PARA HOMENS - Igual ao modelo:
Caixa folhada Cr$ 700,00
Calxa aço inoxidavel Cf$ 560,00

FORMATO REDONDO:

�OTícrAS HESUIID_\S
Os cur-ulos compcicntcs esl ão

inclinados a conxrdc rur a escolha
do ba rúo Kijuro Shidchara, para
primeiro m nu st ro do .lapúo corno

u mais feliz que se jJ,)L!Ja esperar,
nas ci rcunstá ncias atuais.

*

A i mprcnsa uptcscn [ou cntusiást i
ras hóus vindas aos primeiros na

vio sdu mari nha real chegados li

Estocolmo depois ela guerra.
*

Ano CrI 80,00
Semestre Crf 45,00 rTr-imestre Cr' 25.00 "

Número avulso c.s 0,50

Os originais. mesmo não pOO11·
catfos. não serão devolvidos

A direção não se responaahílisa
pel'Os conceitos emitidos 0011 i,

artigos assinados

Caixa folhada
Caixa aço ínoxidavel

c-s 520,00
c-s 400,00

Plena Liberdade nas eleições é o
I

crí terio que o governo britânico'laplica, sem discriminação, aos gO-1
vcruns de países que estiveram sob
a dominação germânica.

*

Segundo informa o "Evcni ug;
Ncws", nos últimos três meses fo-
1'<1111 embarcados para o ultramar
mais de 3.()()O caminhões "Ired
I'ord", devendo em breve ser leva
dos a efeito para a Austrália, Indía,
Af'rica e União Sul-Africana, enor

mes embarques.
*'

Da Nova Zelândia e da Austtá li.a,
suprimcnlos de carnes possibi lrtam
a Inglaterra a manter-se neste difí
cil período imediato à guerra e a

concorrer para livrar a Europa da
Iômc.

*

Às atuais qspcr-lêucías const i bem
uma medida preliminar a uma pro
dução em largas escalas de meias
nylon que o Hcino Unido está pres
tes ii iniciar. Como resultado des
sas j)l'�q.iJizas inciais as meias ma
nufalurudas na Grã Bretanha, du
rarão muito mais do que os mode
los anteriores.

*

A Grâ-Bretanha é muito rica em
plantas silvestres, muitas das quais
possuem um crescimento muit., ra

pido e extenso, podendo ser classi
ficadas corno arbustos.

mS(iRIA...
1\

PARA SENHORAS Igual Q) m)'i,!o:
Caixa folhada Cr$ 5)0,00
Caixa aço inoxidavel Cr$ 450,OQ

�ORMATO REDONDO:
Caixa folhada
Caixa aço inoxidavel

Cr$ 450.00
Cr$ 380,00

IMPORTANTE -- Cada relógio leva certificado de garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou contra cheque.

CASA �ASETTI
A Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890)
Rua Seminário, 131 e Rua Mar coní, 44 - S. Paulo.

Clube 12 de Agosto
PUOGUAMA PARA OS :iJIESES DE O"CTUBRO, NOVE::iUBUO

E DEZE:iJIBRO DE 1945:

OUTUBUO
Dia 27 SOIRÉE, com início ás 22 horas.

NOVEMBR,O
Dia 3 SOIRÉE com início ás 22 horas.
Dia 10 O Clube 12 cederá seus salões ao conjunto "DE

MONIOS DO RITMO", para que realizem a sua 5a NOITE DE
MONÍACA, havendo nesta ocasião venda de mesas, feita exclu
sivamente pelos elementos do conjunto.

Dia 1& GRANDE BAILE, em homenagem á data da Pro
clamação da República.

Dia 18 SOJReE, com início ás 21 horas.
Dia 25 COCKTAIL DANÇANTE, com início ás 10 horas.

UEZEMBRO
Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
formatura.

Dia 25 FESTA DE NATAL, para a classe infantil, com

início ás 15 horas, devendo se pr6�)1gar até ás 19 horas.
Dia 25 CEIA DE NATAL, com í'nícío ás 22 horas, havendo

durante a CEIA Inúmeros de canto � musica, e, em seguida,
dança.

(A CEIA DE NATAL será ás expensas do SÓCIO. ahl'�o o

Clube, préviamente, a inscrição para a mesma).
Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre, com início ás

21 horas.
OBSERVAÇõES

Êste programa está sujeito a modificações, que só se ve

rificarão por motivo de fôrça maior.
Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje será

o de rigor, permitindo-se 9 branco.
Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas

constantes deste programa, feitas pelo Clube.

s�OSeu Nariz Está Entupido
-perturba-lhe o sono

esta noite!
Adormeça mais depressa e durma
melhor graças a Vick Va-tro-noll
Algumas gotas em cada narina, ali
viam o nariz entupido e, em segun
dos, tornam a respiração fácil. Use-o
sempre que o seu nariz esteja en-

����d�:��:�r� ��::;� VIC" YA·IRO·1I0L
O Medicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

*

Em breve estarão no ar os pro
gramas de televisão.

*

Enl re 'Os maiores monstros :lt1!
hoje conhccidos no mundo, cncon
tra-sc Irmã Grese, a chefe dos guar
das femininos do campo de ("OD

centracâc Ide Belsen, que está res

pondendo pelos seus tcnbrosos
crims e que completou apenas 22
anos de idade.

4parêlbos elétricos
A Instaladora de Floríanópolis,

à rua Trajano n. 11, avisa à sua dis
tinta freguesia que dispô e de ope
rários habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge
raI, fornecendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especiali

zada, com técnicos profissionais,
pura consertos de aparêlhos elétrt
cos, enrolaruento de motores e dí
namos, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros, com exceção de apa
relhos, de rádío.

I
Virilidade!

rm.t ;JZorca.

V:D
� rIgOI'.

Não sofra de insônia, perca de

memória, dores de cabeça, má.,

humor, esgotamento nervoso por

excesso de trabalho ou de diver

sões.
Se V. se cansa ao mais leve es

forço fisico ou mental. se v, sente

as suas energias descrescerem e ..

},dorme mal, lerr:.bre-se que pode
ser consequência do C.8REBR0
CANSADO. Comece a tornar

imediatamente os FOSFATOS

DE HORSFORD.

FOSFATOS DE l'IORSFO"iD

contêm em sua fórmula: sóis de

Magnésia, Cálcio, Sódio, Ferro e

todos os fosfatos indispensáveis
ao perfeito funcionamento dó cé

rebro e dos nervos. Com um

vidro apenas, os FOSFATOS DE

HORSFORD devolvem a saúde,
a vitalidade e o prazer de viver.

fOSfATOS" .,_",._c.,"

HO R S' F-.O 'rrÓi,

,

STANDARD

Com o tratamento pelo reputado pr...
duto OK,1S.\, - Á base de Horrnôulos
(extratos glantlula res) e Vitaminas sele
cionadas, OK,\SA é uma medicação
racional e de alta etícacia terapeutica,
em todos os casos ligados diretamente
B perturtiacües das glândulas sexuaes.
üKASA cumbate vigorosamente: Ira
quezu sexual em todas as idades, sob a
fórnHl de i':Slificiéncia glandular ou víta
minaI. senilidade precoce, fadiga e perda
de momoria no homem; frigidez e todas
as perturbações Ije origem ovariana,
idnue critica, ouesidade e magreza. Ila
r:idt'z (ia pele e _r1J�osHade -da clltis, na
rnulhpr. OKA�A (IPlDurtauO rtil'ctamente
dp l,onrlr(::,s) propor��ioiia .Juventude,
S:�lJdf', Fon;a e 'V i g'('.!r. Peça fórmula

, ,: <;" �. d'�) homens e fúrmula "ouro"
pi'll':l Illli;iit'res. em todas as boas Droga ..

!"'ün; e r 1l'maC\aR Jl1�orrnaçõeH.Q: pedidolJ
r,o TJistr. P- odutos ARNA. - Av. Rio
Branco. HJ9 .PJo.

Achados e perdidOS
Acham-se à disposição de seus;

legítimos donos, nesta redação, o,
...eguintes documentos:

-r-r- Certidão de nascimento expe
rJ.ida a António Serpa.

- Carteira Social do Clube 15
de Outubro, com fotografia de urna

senhor-a, tendo ao colo uma crian
ça.

- Certificado de reservista de'
1a categoria, n. 259057, expedido a
Manoel Camilio "de Lima, com car
tas. fotos, etc.

- Um recibo passado pelo sr,
Tito Peixoto aos srs. Vitor Rab f!

}fercules Allet, referente à venda
de um caminhão.

-Isenção de salvo-conduto. ex�'

pedida a António Hoepers, de Gua
raunguetá. neste Estado.

DOENÇAS NERVOSAS

I Com os progressos da medicina,

I
hoje, as, doenças l1:er!,osas, quandc
tratadas em tempo, sao males pe!!'o.
feitamente remediáveis. O curandeí
rísmu fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetado! de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatôr io, que atende gra
tuitamenée os doentes nervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das t
às 11 horas. diàriamente.

Calçados para senhoras, últi
mos modelos, preços ao alcançe
de todos "Peluso" vende D@

rua Tiradentes 19.

--

a ocasião!Aproveite
A ALFAIATARIA BRITO, à rua 'I'iradente s 17, acaba

receber reduzido número de cortes de
LINHO BRANCO IRLANDÊS (Legítimos).

Visite-a hoje mesmo!

de

I R. H. BOSCO LTDA.
I ITAJAi - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS

I
SEGU.ROS DE:

Repre.entaçõe. Tran.porte. Marítimos; FerrO.
Conllignações -- Conta Pr6pria viário.. Radoviário., Aéreo••

Rua Pedro Ferreira. 5

I Callco., Fago, Acidente. do
2' Pavimento Trabalho, Acidente. Pe••oai••

;:�:r:::AL.�:leará�;;�n.Qbili:Q; �;�OV�dQ. I
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Concurso seRIaDal
dos

Gines RITZ e HOXY
RESULTADO

Em vista do acréscimo surpre
endente de colaboradores para êste
concurso e com o desejo de' pre
ruiar maior número deles a !!e

rência dos CinesRitz e Ho�v ,resol
veu distribuir ingressos par a os

.que se classificarem em 10, 20 c :�o
lugares, ao invés de continuar fa
zendo com o antes, isto é, p remi an
tio xórn cu

í

o um dos coluborudo r-es,
x

10 lugar
ECONOMIA ...

...
r

A velha - Minha filha, este 1110-1
,o que quer casar contigo é econô
mico? ...

A filha - Sim, mamãe. Ele é
tão econômico que a primei ra
coisa que f'az quando chegamos à
sala é a,pagar a luz! ...

Moacir Pereira
x

2° lugar
INTERESSE

A velha (comovida) - Neste
medalhão está o retrato do mel!

Falecido marido, pai da moca com

quem o senhor deseja casal'.
O pretendente -- É de ouro, mi

nha senhora? ..

Wilfredo Eiras Macedo
x

30 lugar
QU.E BOMBA! ...

me - Uncê qué dexá eu casá
.cá sua fia'?

A velha - Qualé o seu tra_aio';
Ele - Sô fugu€tero... Tcnho

J • fábrica .de fogos de artefáci o na

rua do BoniJicio.
A velha - Então num serve nru

. quê uncê pode virá a minha fl a

\ ern Bomba Atômica! ...
y Briqisan

x

l\Iencão Honrosa
FUNDOS ESGOTAoDOS

me - Venho pedir a mão de
sua filha.
Ela - Se não é funcionár io fe

deral retire-se imediatamente.
Éle - ???
Ela -

...pois os meus fundos
estão esgotados ...

Noslin Lacid
x

PRÊ�IIOS
Os prémios serão distr ibuidos da

seguinte maneira:
1° lugar - Ingressos para quinta

feira e domingo.
2° lugar - Ingresso para quin

Iu-f'e i ra.
3° lugar - Ingresso vara terça

feira.
As anedotas são classificadas,

quando dignas de menção, farão
jús à sua publicação.

x

Os .classificad os em 1°, 20 e 3°
lugares deverão procurar seus in
�Tessos na redação deste jornal.

'"

Amanhã publicaremos novo cli
.ché que valerá para a semana cor

Tente. I .�!$'

Comprar na CASA MlSCE
LANEA é ""b .. I - ...onomj zar ..

0::1 J'�r
rI';;jd'> <"i Se a

7..J'- 5) Natureza Falba

REGULAi

�fACHADO • CJA
,',ª" ..tlncia. fi RepN.enta.çõ.,z Mn Gu'J!)

Matriz! Fhl'ianópclllla
Rua João Pillt.O. n .. 9
Caixa Poata!. 37
Filial! C"'e.ció'm"

Ruo Floriano Peixoto . .,/n (E:hf.
;.Pr6pr.io).-Tale;r::,ama.: ·PRIMOS·
!.M-Qllnt•• coa 'OriT\dp".l, 1'r\'�niC'i:pio.

-do E,I ta oi.;')

instalando em

Refrigeradores
seu estabelecimento
e Balcões Frigoríficos

SÃO inumeras as vantagens que o sr. ob�

terá com dispendio mínimo, dotando seu

estabelecimento com os práticos e modernor

Refrigeradores e Balcões Frigoríficos Polonor.

Higiene na conservação dos prodútos, eco

nomia no aproveitamento total dos alimen

tos, confiança no sistema e prestígio no seu

negócio, dar-lhe-ão, sem duvida, lucros bas

tante compensadores. Ao belo aspecto, solidez
e perfeito acabamento dos Refrigeradores e

Balcões Frigoríficos Polonor. ajusta-se o mais

perfeito sistema de refrigeração, proporciona
do pelos Compressores Frigoríficos Polonor,
de funcionamento suáve, automático e re

sistente - orgulho da indústria nacional.

3

#

oMAXfMO
-em Higiêne
-em Economia
- em Confiança
-em Prestígio
-em Rendimento

g ItSl'AIi.IO Segunda·feira, 22 cte Outubro de 1945
----------------------------

--_ .._--_._--_ .. _ .. ------- -----_._-------------------------

'- '

-;.,

REfRIGERaDORES E BalCÕES fRIGORífiCOS

POL�OR
Jc,./

Indústrias de Refrigeração PoJonar S. I.
Rua Borra Funda. 698-728 - São Paulo

os eficiênfes
Polonorl

Um renome adquirido
a custo de esforço e dedicação

Dr. Aurélio Rótolo e

Maria Pinho Rótolo

participam à.. penôoa de Buall

relações que contrataram o

casamento de .ua filha ÂN
GELA MARIA com o Capitão
Dr. Ruy Portinh41 de Morae•.

o sucesso do compressor Frigorífico
Polonor, é fruto da experíêncía de

mais de vinte anos de serviço em

refrigeração comercial, servidos por

uma equipe de competentes e dedi

cados técnicos. A pleno contento dos

seus possuidores. existem no Brasil,
Bolivia, Paraguay, perú e muitos

outros países da América, Compressores Frigoríficos Polonor

funcionando perfeitamente há mais de 15 anos ininterruptos,
atestando sua pujança e resistência f E, agora, segui"ndo essa'
tradição de renome, surge o Compressor "Baby".

I
I
I

BREVEMENTE
Importação direta de todo
material e apa relhos de

rádio, amplificadores e

transmissores para ama

dores. Preços excepcionais.
Empresa Importadora
Ltda. Florianópolis.

---.....----------

Distribuidores Exclueiso« neste Estado:

JOÃO PROSDOCIMO & FII_HOS - Rua 9 de Março, 550 - Joinoile, e Rua 15 de Novembro, 677 - Blumeruut

-

. G\lIA 'IATIS
,,- --

para SUCESSBS CtJLlN_!
• É o novo livro "Receitas
com Maizena Duryea", onde
encontrará 74 receifas

variadas, saborosos e poro
todos os paladares.

Antena, Moraes e Maria
Partinhe de MoraisAo 'comércio de Ilaiai

José Pedro Philippi. sócio da charqueada
sAo peDRO . LIMITADA

tendo de regressar com urgênof.a a Lauro Müller
e não dispondo ele tempo suficiente para se despe�

I
dir pessoalmente, o faz por intermédio desta. agra
decendo �s gentilezas" de que foi alvo quo.rrdo, em
companhIa do sr. Romulo Noceti, visitou Itajaí.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlIUCIA

I.. C...... 1Iafra, 4 • 5 - FOU I.StU
Wrm.�

participam à.a pe••ôas de auos

relações que aeu Hlho RUY
contratou caaamento com II.

senhorita Ângela Mario
Pinho R6tolo.

ÂNGELA e-;UV-WJcronfirmam
!'lorian6poli., 14-10-194$ .

SEUS músculos

doem ? Pegou
um golpe de ar P

Fez esfôrço derna-

siado? Friccione
Pronto Alívio

Radway e terá a

lívio imedia to.

APENAS Cr$ 3,"
Com essa ínfima qllaBtia Voei

está auxtliando o seu próximo,
Centzíbua para a Caixa 4e EsmoI..
aos Indiaentes ele Florian'pelis.

RITZ Hoje, 2a·feira, àa'

! 19,30 horas.

George Raft. Vera Zorina, Jeann.t�
Macdonald. OHon WeIls. Marlene

Dietrich e Maria Montez em:

EPOPÉIA. DA ALEGRIA

I A odisséia doa Baldados da ribalta.
O «Debut» do par de dançarinolJ

__________...._....__ «George Raft e Vera Zorina».
A!t 8 Impr6prio até 14 c nes

No proqrarna:
Cine Jornal Brasileiro· DrB
Notícias do Dia· Jornal

Praços Cr$ 5,00 e 2.40

A fábrica de calçados ·PELUSO·
acaba de instalar uma casa de Amanhã, no RITZ, à.. 11. 19 e

CclÇOc!Ofi P'J."a. sanhcIas, n� rua j 20,30 h�-as • Jinz Falkenhurg e:n:

Tiradentes 19. NAMORADAS INCOGNITAS

LINIMENTO SEDATIVO

noxy Hoje, a-. feira.
K 19,30 hora.s

às

Últimos exibiçõeIJ
10 Notícias d.:1 Semana 45:1:30 - DFB
20 Donald O'connor, Suzana Feder,

e Peggy Ryan em:

A VIDA COMEÇA AOS DEZOITO
Um enredo engraçado e romântico.
30 Humphrey Bogart. Mary Astor •

Sydney Gl'eenstreet em:
GARRAS A..�ARELAS

A verdade sobre a traiçã o nipa
nica!

Impr6prio até 14 anos

Preço único Cr$ 2.00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas rurais
ABóBORA - No sul, de agosto

8. novembro e no norte de janeiro
a abril. Colheita: três a quatro me

ses depois.
ACELGA - Na zona sul, de mar

ço a 'novembro. Em alguns climas

póde ser tcn tuda o ano inteiro, man
I endo coberturas contra os raios de

sol. Colheita três a quatro meses

depois, arrancando-se as folhas, de

pref'erênc!» de cima para baixo,
rleixando as rolhas do centro para
nova brotaçào.
AGI{ [AO - Pôde-se plantar du

rante todo o ano especialmente nos

meses de julho a setembro, em se

menteiras conservadas umidas e

com água levemente corrente. Co

lheita: fazer a mão cortando com

faca afiada, amarrando os molhos,
durante todo () ano. Bem tratado o

agr âo dá duas colheitas ou córtes

por mês.
ALFACE - Nos climas quentes,

de dezembro a março, só convém

plantar alf'accs romanas e de folhas

soltas. Na zona centro-sul planta-se
nos meses de março a outubro. Nos

climas temperados pódé ser plan
tado durante todo o ano, havendo

abundância de água e anteparos so

lares, Colheita: deve ser f'ei ia com

faca, cortando os pés rente ao só lo.

Pôde ser colhida a partir de um

mc.s e meio de semeado.

ALHO - Nas zonas sul e centro

de março a julho. Com bôa irriga
ção póde ser plantado Durante todo

o ano, pois e resistente ao sol. Co

lheita: quatro a cinco meses da se

meutcira quando amarelam e mur

cham as folhas. As plantas são ar

rancadas em dia bem sêco e expos
tas ao sol para secarem, reunmdo-se

as cabeças, com os próprios ramos,

em molho ali résteus.

BERTALHA - Planta ..se durante

todo o ano, especialmente de lfgos
to a novembro. Colheita: dois a três
meses depois do plantio, quando as

folhas estiverem bem verdes e gran
des mas antes de produzirem hastes

para floração.
BETERHABA - Nos Estados do

sul semeia-se todo o ano e no ce n

tr-o e norte são preferidos os meses

de abril a setembro. Colheita: qua

tro meses apó s a semeadura. quan
do as cabeças est ão bem desenvo l

vidas e a rama apresenta sintomas

I
de mlfl'chamento (lU definhamento.

.I ......

I

INSTITUTO DE DIAGMOSnCO
cu'uco

DR. DJALMA
IMOELLMANN

.�pelo U'IÚT� ele GtmIdIn

Com prt.t1ca lIlICll1��

ClfDlCa m6IJIlca Ql ..-aJ.�, OO<!IID.

.... 40 :IlIrtiemaIl.W?OIIO.!IiIlJU..ll]ibo pal1Io
urIIn6rto elo hom.m • da lIlUihC'

a.IRe. �_ Da. PAULO T,.1VIlRB
CuIr.o � Raao1ctria CH!I!OOr. com e dir.

� ele A.bNu� (ao Pau

�.� Im R!cIen. e Idd.

'PabHca. � U.mnnldada 40 lUo 6iII J.
BeirO. - Gabineto a.. RIllo X - lI:lecm'o

�� cl.1D.1ea - ..taibol.14lmo ..
al - IonâCec: Du.odollilJ - G&�
fie fIIdoterapba - !.&� diII �

eopta e aNl1ail ci1I!1Ca, - a_ l"w!:2!amIo

Você
pode
ser
feliz
Sim! A felicidade

conjugal é muito
fácil de alcançar.
Veja êstes exemplos:

r- ��4 ------------_,

l

i
,

�

Seu marido Chegou de madrugada ? .. Não di�a:
"Vou, hoje mesmo. pr'a casa da mamãe!" "0 Isto e o

que êle quert Lembre-se que os homens se con

quistam pelo estômago ... Prepare uma salada<00m
Oleo de Amendoim Guanaba,·a. É tiro e queda

3
Quando encontrar "lábios" na roupa do seu

querido, não perca a linha! Isso nãu é nada ...

sáí depressa, com O novo Sabão Letízra, puro
e econômico, para lavar roupa e uso doméstico.

o Sabão Letízia gasta-se por igual e permite
lavar muito mais depr SS8, Produz espumá
abundante. lava e clareia a roupa branca com

rapidez. Nà o córta os tecidos, nem estraga
as mãos. Dura muito mais, porque tem sólida
consistência.

Saponáceo Leiízia dá um brilho incomparável
às panelas. talheres e demais utensílios, sem
arrranhar. Ótimo para a limpeza de escadarias
'de mármore, banheiros e azulejos. Peça-os
ao seu fornecedor.

1

Sabão e Saponáceo

LETíZIA

Deseja obter
emprego '"/

Procure então a nossa Gerê.
Ci3 e preencha a nossa "ficha de

Informações úteis", dando tôdas
as indicações possíveis, que tere-·
mos prazer em recomendá-lo (3)
aos ínteressados na aquisição de
bons funcionários (as).

Não tórça o nariz quando o marIdmho falar nas
habilidades da sua excelentissuua .sogra ... Tendo
sempre em casa os produtos Letízia-Gua;nabar3!
com boa mesa e muita limpeza, a su.a Vida sera

um mar de rosas ...

...,:.....-,·-..g=·�"'f""'··-···.·,

ÓLEO
DE AlGODÃo

Ul'ÍZIA

ÓLEO
,DE AMENDOIM
GUANABARA

MASSAS
ALIMENTíCIAS

LETiZ.lA

CASA 011 TERRENO
H. Moura compra.

Avenida Rio Branco, 89
'x x x

CORRETORES
Precisamos. Informação à Rua

João Pinto n
' 6 ou Caixa. POli

ai, t42. to-a

Locomovel
VENDE-SE um de 30 HP,E.
Informações nesta 'gerêneia.

NOVOS e
USADOS'

COMPRA e

VENDE
•

ldi"ma. por
tuguê.. IIlIIpa
nhol, irancê.,
inqlê•• 9tc_

Romance, Poe.ia. Religião, Aviação.
Matemática, Fí.ica� Químico, Geo

logia, Mineralogia, Engenharia cí
IIi! militar e naval, Carpintaria,
Oe'senho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade Rádio, Máquina. Mo

tora., Hidrlulica, Alvenaria, Agri'
�ulturQ, Veterinária. Contabilidod.,

Dicionários. etc, etc.

•

ILaboratório Clínico Ao público
o proprietário do «Novo

Hotel». de Angelina. avisa
aos seus amigos e clientes,
que, a partir do dia 20

t.do corrente. terá fechado I
aquele seu

estabeleCimen-1to, e agradece a preferên-
cia que sempre lhe foi

,

dispensada,

RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florlenôpolís
,

Olr. 11L 6, S. Medillla Farm. Narbal Alves da Sou.za
Fum .. L. da Costa Avila

Exame de sangue J Exame poro. verificação. de cancer,
Exame de urina. Exame paro verificação da grovi
dez, Exame de escarro, Exame poro verificação de I
doenças da pele. boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
PoutovaccÍnas e transfusão de sangue.

Examea químico de farinhas, bebidas, café, águas, etc.
....� ...

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE
Motor a óleo crú
VENDE SE um marca "Cli·
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.

I Tratar com Sidnei Noceti à

II
rua João Pinto. 44,

. Cami:bi;e Ch�4�rolel
I vende-se,.

Tipo 1938 -- Completa
mente reformado -- Informações
com João Selva -- Avenida Heroi-

__________• .... lio Luz, 55. 15v-5

C0NTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4 .

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianõpolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Alfaiate
Carioni,

"O melhor"

avisa seus distintos tregue
ses Il'i,ue acaba de receber

,I variado .stock» de caai

miras, linhos e tropicais,
nacionais e extrangeiros.

VISITE-O I

" Rua Tiradentes, 9 A.
,

Dr. Artur Pereira I
clín�a �!!!�!rA�ultO. IDoença. da. criança.
Laboratório de Análi.e.

Iclínica..
Conault6rio: r,ua Felipe Sch
m.idt, 21 [alto. da Ccaa Po
rei.o], da. 1030 á. 12 • da.

I15 Q. 18 h•.
R••idência: rua Vi.c. d. Ouro

Preto. 64.
'

IFone: 769 lmanual)

f A '!!���!i?' SIN·
GER diapõe de técnico espe-

cializado em consêrto. de

máquina. de costura, moto

res. fogareiros, geladeiras. fer-
roe , aquecedore., etc.

Atende chamados
.Q domicilio.

"'irante•• 18 -- telef.one 1.479

Rua Deodoro, 33

Flor ianópolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasit

cu no estrangeiro.

I Novidades todas as

semanas

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdat melhores, pelos me-

'ID.ores preçes só na CASA MIS
CILANEA - RuoC. Mafrá. 9

o IS'AÕO Segunda·felral 22 &:I. Outubro de '945 5

I

K8IY"O$II�VD•..

Servico Holandês de Infor

macões - Segundo despacho
de Batávia, os funcionários do

servico de libertacão dos prísio
neíros aliados revelam que se

rão necessários dois meses an

tes que todos os holandeses in
ternados em Java possam re

tornar ás suas residências. Não
Diplomada pela Escola de obstante, os prisioneiros alia-
Odontologia da Faculdade dos estão sendo rapidamente
de. Medicina da Univer- transferidos de seus atuais
sidade de Porto Alegre. I acampamentos anti-higiênicos
Consultas com hora mar-

e super-povoados para outras
cada , no periodo das 14 zonas onde encontram melho-

às 19 horas.

I
res �ondições de salubridade e

Consultório e Resídencia: asseio.

Rua Esteves Junior 129
Telefone - 1218. Â::::::::::-_-:::::::::::: 'V'===;"l

I i�;iiÃRiimp,oR�sÁ
I

--------------------'-_.�------------------------

I

A(EfTE tiO d!J!i J
�iJ"(/O semp,e
O C1/{MlflENTltl

qUI "LII('}� 05 9(11"61
Lilllpa .aIs... l!fada mais ... rende .Iis...

ESTÃO SENDO SOCORRIDOS
OS PRISIONEIROS ALIADOS

NAS ÍNDIAS

A Fábrica de

MÓVEIS BRaSil
agora melhor
aparelhada
para servir aos
seus inúmeros
clientes. apre
senta. em suas

lojas, os novos
modelos para

1945
•

DEsraCHAMOS f fHGUDOMDS
GRAJUI1AMEBH PARA ii IHlERIOR

e

S.BECIlK
NOVO PROPRIETÁRIO· NOU ORGftNIZaçllo

Av. Celso Garcia. 174 IFone 2-8635- S. p���_ í
U,J,9.

, �

,'oJA-O E NOCIVO AOS ANIMAIS OOME5T!;:OS

Irmandade Beoefícente de I. Senhora
I SE::gõE:U�E����SNtS

d R·· 8- B det PRóXIMO Il\'VERNO
o osarJO e, ao ene I o Serviço Holandês de Infor-

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO mações - Segundo despacho
A Mesa Administrativa .da Irmandade Benetícente de de Haia, o ministro dos abaste

N. S. do Rosário e S. Benedito, tem o prazer de convidar a to- cimentos anunciou que as ra

dos os seus Irmãos e demais fieis, em geral, para .asístírem às ções de carne serão aumenta
festividades em louvor da sua padroeira, "Nossa Senhora do das em trezentas ou quatro
Rosário", .a se realizarem em sua Igreja, e que constarão do centas gramas semanais, por
seguinte: Dias 19 a 27 do corrente - novenas às 19,30 horas; pessôa, durante o inverno. O
dia 28 do corrente, missa com comunhão às ,6 1/2 horas; dia 23 aumento das rações será possi
do corrente, Missa Solene às 9 horas e, na tarde do mesmo dia, bilitado pelo aumento das im-
Procissão, às 16,30 horas. portações.

A Mesa Administrativa. desde já, agradece a todos os que
comparecerem a estes atos de nossa R�ligião.

Consistório em Florianópolls, 18 de outubro de 1945.
Sebastião da Rosa. Secretário.

NOVOS TRABALHOS DE RE..

PARAÇÃO NOS DIQUES DE
WALCHJEREN

Serviço Holandês de Inf'or-

I mações
- Informam de Haia

que mais duas fendas nos di-

I
ques da ilha de Waleheren fi
caram obturados cí.el.)OiS de vá-

'- I ....
iI rias selnanas de trabalhos.

Para a' solução dos seus problemas
sentimentais, não confie, unicamente,
em sua boa estrela. Cuide, também,
de sua aparência pessoal. Por mais
interessante que possa ser sua

prosa, nenhuma jovem terá prazer
em ouvi-la, se V. não evitar
que a barba lhe comprometa
o aspecto. Por que desmere
cer no conceito alheio, se á
GilIette é tão prática e eco

nômica ? Compre, hoje mel
mo, um aparelho Gillette e

passe a barbear-se em casa,
tôdas as manhãs, com as legí
timas lâminas Gillette Azul.

- Ficade "abafado'" Pois vais ver como se inver..

t..m o. papéi•. Apodo que ela enlregará os ponlosl

- Sim... Você é o meu Upo, não há dúvida; lIIas

;$so não se r.so/ve assim... preci,o pensor ...

GAlANTlA POSITIVA: Compre um pacote
"e dez la",inas e use duas. Se não ficar sa

tisfeito. devolva as oito e será reembol...do.

Gillette
Caüa Postal- 1797 Rio de Janeiro

C-WI

CrédiloMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e ·18

PRÊMiO M.'110R CR S 6.250.00

Muitas bonificações e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Produto científico paro embelezar os seios
Hormo Vivo. n.· 1 para os ...ios pequenos ou fladdoo
Hormo Vil'OII n.· 2 paro 08 seios qrond•• , volumosoe.
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VIDA SOCIAL
filho do sr. Antônio Acioli Car
neiro, alto func. do Tribunal de
Contas;

a sra. Maria da Costa Vieira,
esposa do sr. Rodolfo Vieira;

o sr. Gasparino Dutra, alto
funcionário do Tesouro do Es
tado;

o sr. Euclides F. de Sousa;
o sr. prof. Américo Vespu

cio Prates, diretor do G. E. São
José.

��o
-- __

CatolicÍ5mo

O SANTO DO DIA
22 de outubro

SXX'l'O HIL1 HLlO, AXACO
IU�'l'A

Os pais de Hilarião moravam

em Tabata, na Palestina, e

eram pagãos. Mandaram o fi

lho para Alexandria, onde de-

.
via estudar. Lá, porém, não

encontrou sómente rícas fon

tes de ciência profana. Alguns
cristãos ensinaram-lhe os ru

dimentos ela fé católica. Rece

beu o batismo e, no meio da

corrupção geral, manteve seu

coração puro, recorrendo fre

quentemente à oração e prepa
rando-se para as lutas por meio

de uma vida mortificada. Ouviu

então falar do grande Antão,
que, no Egito, se tornara o

mestre da santidade. Hilárião
foi ter com êle, aprendendo em

2 meses os princípios da per

feição cristã. Quando voltou

para casa, seus pais já não

existiam entre os vivos. Hila

nao distribuiu tôda a sua

fortuna entre os pobres. Ainda
não Unha 15 anos, quando se

retirou para um lugar deserto.
Aí entrgou-se ao estudo das Sa

aradas Escrituras e ás obras de

�enitência. Longos ano�. de
práticas da virtude hablllta,

ram-no para construir e dir í

z ir inúmeros conventos. Quan-
o "

do afinal, sendo ja octogena-

rio, sentia a aproximação da

GENTILEZAS morte consolava-se com a lem-

Do sr. Armando Brito rece- branca de uma vida inteira

bemos atencioso cartão de mente consagrada ao serviço
agradecimentos á nota ínse- de Cristo.
rida neste jornal sôbre seu ani- .

versário.

Waldir José l\.Ierizio, ex-inte-
grante da nossa valorosa FEB, VIAJA�'fES
fez anos ontem. JOSÉ PEDRO PHILIPPE

A:X IVERSÁRIOS:
Trancorreu no dia de ontem

o aniversário natalício do sr.

João Bayer Filho, advogado.
S. s. foi alvo de inumeras ho

menagens por .parte de seus

amigos e admiradores.
Fez anos ontem o sr. Rodol

fo Ferrari, prestimoso gerente
da Confeitaria Chiquinho.

",'<

*

A data ele ontem assinalou a

passagem do natalicio ela gen
til srta. Maria-Teresa, dileta fi
lha do S1'. dr. José Ferreira
Bastos, procurador-geral do
Estado.

Decorre hoje o aniversano
natalício da srita. Maria Salo
mé Castro, func. da firma As
sis & Cia.

Encontra-se nesta capital,
procedente de Lauro Müller, o

S1'. José Pedro Philippe, sócio
da Xarqueada São Pec1ro Ltda.,
daquela cidade.

Estelita Garcia
De suo viagem a Laguna. regres

sou a ••ta copito 1 a sra o Estelita
Garcia.

*

I

I Ruo Felipe Schmidt 34, I* * *

Sala 3. Telef. 16-31

1. " que a Terra pesa cinco ------- ..-----..,;;

vezes e meia o que pesaria uma

gota dágua com as suas di
mensões.

2 ... que, em Edimburgo, na
Escócia, existe uma revista
chamada "Lua Nova", destina
da aos loucos do hospício da

quela cidade e redigida pelos
próprios doentes.

3 ... que as cataratas do

Iguassú, nas fronteiras do Bra
sil com a Argentina, têm 11
metros mais de altura do que
as famosas quédas do Niágara,
nos Estados Unidos.
4. .. que, ao contrário do

boi e seus congêneres, o cava

lo, para se deitar, começa sem

pre por descer os quartos tra-

zeiros, dobrando depois os joe-
lhos e colocando as mãos sob

Io corpo.
5. .. que o que produz uma

mancha escura quando se faz

passar a fumaça de um cigar
ro através de um lenço, não é
a nicotina, como se supõe, mas
sim o alcatrão distilado pela
parte lenhosa do fumo.

6 ... que, em Nevada, nos

Estados Unidos, existe uma ár
vore, chamada a "Arvore Fel

ticeira", que lança uns raies
de luz tão fortes que iluminam
uma distância de um quilôme
tro e meio em redor; e que,
nas noites sem lua, a luz da

quele vegetal é tão intensa

que, com ela, se pode ler per
feitamente o um livro.

Religião

Ffzeram anos ontem:
a menina Maria de Lourdes,

filhinha do sr. Artur Olímpio
Livramento, telegrafista apo
sentado;

o sr. Josette Leite Mendon
ça, telegrafista;

o jovem Alberto Beck, estu
dante;

a sra. Aladia Felipe Vaz, es
posa do sr. José da Costa Vaz,
func. da Contadoria Geral do
Estado;

a prof". srtta. Ione Costa;
o sr. dr. Jae Colaço, nosso,

colega dê imprensa e residente

I'no Rio de Janeiro;
a veneranda sra. viuva Ma-

ria Valente de Almeida Gonçal-
I

ves ;
o menor Almir, filho do sr.

Amir Saturnino de Brito;
a sra. Denise P. da Silva;
o jovem Juarez Tavora car-Idoso, filho do sub-tte. João Ba

t.ista Cardoso, residente em I
---------------

Curitiba.
* I

Fazem anos hoje:
o sr. José Soares Glavan, ati

vo representante comercial e

sócio da firma Irmãos Glavan,
desta praça;

o sr. Paulo Felipe, chefe dos

Serviços de Benefício do IAPI;
o sr. Hildebrando Vaz, fa

zendeiro;
o jovem Joaquim Diogo da

Fonseca Jr.;
o jovem Antônio Geraldo,

Sedas Ccsímíres e Lãs
I

CASA SA.". a(OSA.
ORLANDO SOA RPELLl

ai. COllelbeiro Mafra, 36 - lOja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- EBd. Teleg .. : «Scnrpellí» --- Florianópolis

BRITO
o alfaiate indicado

Tiradentes

o TENHA OS SEUS INTESTINOS
REGULADOS COMO UM RELÓGIO

*

ESPIRITISMO
00 alé",

I A fõrcIÍ da União
"MENSAGEM MEDIUMNICA"
Corações, uni-vos, que dessa

união deuende o brilho da vos-

A TOSSEsa camoanha! Corações uni- - '"

•
.

f' �J """""
vos, para que impro lCUOS re- É PE�IGOSA E '�1."'� ?jlsultem todos os esforços dos INCOMODA! � \ jque tentem ferir-vos. Espiri- Para bronquite. \�tas estae alertas! Mediuns, tosseecoqueluch�. -. \.o.J, use o xarope balsa- '/ _ \��
não vacileis! Sois cada qual mico que acalma e ,�.... -

\,\1uma potência tormídávet, não :���;t.a a expecto- ��_, \ I)
vos mantenhais nísperscs. Da P E I T O R A l DE===
hora duvidosa do momento. --

Unificai-vos num grande to- ANACAHUITA ti

do que se ergue como ondas I_ -I
brancas de paz em .oposiçã? .,'.:11.=•• V''''P(J$I(J'
à onda negra que, na mconSC1-1

o

êncía do mal, tenta levantar- xima a vossa bandeira, a ban

se. Espiritas! sêde amigos, sêde I deira branca da paz, hasteada
irmãos! i no pavilhão abençoado da fé.
Uma gotta dágua, por mais 1 E os vossos corações, unidos,

cristalina que seja, não póde t muito unidos, acobertae-os com
aplacar a sêde da turba qu� s.e II o manto verde da esperan9a.
agita ao sol escaldante da im- Encoraçae-vos com o amor e

quidade; entretanto, mediuns, 10 perdão para aqueles que se

todas as gotas reunidas, for-I levantando
contra vós, não sa

marão o manancial bastante bem o que fazem.

para aplacar esta sêde, porque Perdoae-lhes, pois, espíritas,
em chuva abençoada se crista- pelo bem da humanidade, as

Iízarão, chuva sagrada, reter- sim ordena a Caridade, assim
madora da época. manda a lei do Amôr.

Espíritas! Camínhae, CüE- Que a paz de Deus fique com

servae atitude erecta dos que I
todos.

cumprem com o seu dever. I C L É li

Impavídos, desfraldae ao I (Transcrita do "Mundo Es
vento da tormenta que ,5€ apro- 'pirita").

•. _ .._o o _

..

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex·

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co o

munica a mudança do seu

consultório pctra a Rua
do Senado. 311-2° andar,
Rio de' Janeiro, onde passa a

oferecer 09 seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, Idede, endereço e eri

velope S9 lado pO'I'Q are.

Qsta

Drs.
Aderbal Ramos

da Silva
e

DAIR MARIO LAGO INEli MA(�(O LAGO
participam cos parentell e Iamigos o nosctrnorrto de lua

primogênito
RO SY ·MI RIAM

IMaternidade, 14-10-45

_

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAí

Edmundo Simone e Senhora,
Artur Schiemper e Senhora
participam aos parentes e

pessó as de suas relações,
o cont i ato de casamento

Je �eU9 filhos

I
-6;;3

PASCOAL e iDA
Fpolis., 6 - 10 - 4S

CINEMA
UMA ALUCINANTE PARADA DE

BELEZA E ESPLBNDOR
"Epopéia da Alegria" é a histó

ria vibrante e sensac iona l de cen
tenas de centenas de art istas que
ded icar-am exrpcntaneamcnte seu

tempo e arte excelsa. ii nrissão de
levar um pouco de viva alegria e'

couf'or-Io espiritual aos cumbatcn
tes da liberdade em todo universo,
perto da "cobra que fumava" sem

cessar!
Bailados deslumbrantes. de erei:'

.tos coreográficos maravi lhosos,
o

por George Rait e Vera Zorina.
Com o concurso de .Teanette Mac
Do nald . .:'Ifarlene Die1rich. Orson
Wcldes e 50 astros e estrelas ...
Em reprise hoje no Cine Rítz,

* };: *

NAMORADAS LNCOGNITAS
Amanhã as indi�pensáveis "ses-o

sões dàs moças" com o lindo filme
de amor e romantismo ... IHllno
radas que ninguem via e sabia,
mas que €stavam ali mesmo dentro
de todos os coracões.

* ";{: *

OS SUPER HOMENS
5a feira a apresentação do es

tupendo filme que nos mostra ao
vivo a covardia dos que se iulga
vam super homens. mas que não
passavam de assassinos. ladrões e
aves de rapinas : Os Nazistas!
"Sijper-Homens' é um libelo trc-·

meneio, que mostra ao mundo que
não se deve deixar levar pelas lá
bias dos nazis em trajes civis. fa-·
zendo trabalho de sapa nu mundo
todo .. : Eles querem voltar a ser

senhores da Europa e mesmo do
mundo ... Cuidado com eles ...
"Os Super-Homens" é uma ad-o

vertência dramática a lodos aque-o
les que a liberdade ... Entrecho vi
goroso. Atualidade palpitante.

I
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IndicadorMédico
DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

..,.. h"i�.. tle CHnlea Infantil da Â88latênela Municipal • 8_.ltal
de Caridade

CUNICA M!DICA DE CRIANÇM E ADULTOS
OOJIIMULTóRIO: Rua Nnne<o Mar.bado. 7 (EdlNclo 8. li'raJIct.cG). 'o.. 1.�

Con.ulta. dali 2 à. 6 hora.
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. lUÁRIO 1YENDHAUSE�
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital

"Nerêu Ramos"
CLÍNICA MÉDICA de adultos e crianças

CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da Confeitaria
"Chiquinho" )

CONSULTAS: das 4 às 6 horas
RESIDÉNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
M6dico - chefe do Serviço de 81fille do Centro de Sallde

DOENÇAS DA PELE - StFILIS - AFECÇOES URO-GENITAlS DE
UlBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 8 às ti h. - R. Felipe Schmidt, ..
RES.: R. Joinvile. 47 - FONE 1M3

.

(AUSENTE)

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Naris - G&rsanta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oft.almologia.
CONSULTáRIO - Felipe Schmidt. 8. Das 14 àa 18 her...
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica MédIca f"M Geral

Doenças do coração, pulmõea, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adukos e críamças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. T:r,ompowski, 62 - Fone Marmal 766

DR. SETTE GUSMAO
CHEle'E DOS SERVICOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE .II DO

HOSPITAL "NER�U RA1OOS".
0Ur1lO de aperfeiçoamento no Hd'spital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-esta·
c16rio do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex·médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CIdlOCA G.IlRAL - DIAGNóSTICO PRilCOCIil 11; TRATAMIilNTO ID8PIDCIALIZAD9

DAS DOIIlNCAS DO APABJlLHO R:IlSpmATORIO.
OPERAÇÃO DE JACOBOEUS

OON8ULT4S: D1àriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóruO: Rua VItor )(eireJea, 18.
l'tESIDitNCIA: Rua l!lIJteTe. J1l.n1or. 136 -:- Tel. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico e.pecialiata em DOENÇAS DOS'OLHOS

,,'UnO .. A.perfeiooamento e � PrAttc. 11.0 Rio de .r___
....(Juru - .... ....u: Gutam__ ... lO,30àsl2 h., à. tarde excepto o ..

} .........."14 ás 16 _..
- OOI!lBULTORIOI -_ "... r._ .. 'f......... -

) -...: 1."1 - .......1 __�_ v........ ,..

) .,.........._•...,..,..,....._._...... ...,.._ .. - - ......, 'a....._....- - - 'a_a- - '.-...._-_-..._......'_-•••-_.....

DR. ROLDÃO CONSONI
UBUIU'HA GI:RAL - ALTA CmURGIA • 1I0L1II8T1A8 DI: SI:l'fHORAJII - PABT08

Formado pela Faculdade de Medicina dia UnIversidade de SAo Paulo, 000" foI
&a1stenrte por vãríos anos do Serviço Clr11irgico do Prof. A,Upio Correia Neto.
Clrln'gill do estômago e TiaS bílíares.: intestinos delgado e gr088O, tiróide, rlns,

III'6at&ta, bexiga. ütero, oTárIos e trompas. VlII'icocele, hidJl'ocele. TU'1JIee • b6rnia.
CONSUI:.TAS:

... J" II horas, à Rua Felipe Schmldt. 21 (altos "a C!U!8 P!IlI's!.o). TeJ. 1.6N.
RESIDtNCI.A.: Ru. EllteYe8. JWl1or. 178: 'reI. )(764

DR. A SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de :Mi
er:i.córdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLJNICA M ...D1CA - DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua ii'elipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
A..ssWtente do Prof. 8aneon, do RIo de ....eirA

ESPECIALISTA
Doenças e operações c.os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA.

C1nlorgia moder-na dia GUELA :DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e c6u
da bõca fendidos de nascença)

�fag<nCOp1a, traqusoscopía, bronccscopia I>Sr8 retírada de corpos estranhos, etc .

. CONSULTAS: das 10 à. 12 e daa 15 b 18 horu

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

DR. ANTONIO MOMZDr. Newton d'Avila

DE ARAGAO
Operaçõe. -- Via. Urinaria.·- Doen
lia. do. inte.tino•. réto e anua
-- Hernoreoídna. Tratamento do

colite omebícme.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho,
Conault: Vitor Meirelea, 28.

Atende diariamente à. 11.30 h.. lO,

�'tarde, da. 16 h•. em diante
R..id I Vidal Ramo., 66.

�n.... ' 1Of!7.

'JIr1artrle • ono...... Cl.tlll_ " u,.....
te> torlU. P....... C-IM ... _._,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
P1ameut. dtu. l' •• 17 lIo>"'1'1!JO Ii!.IIIIIIDlllN·
f!U.: .ülDlnate Ah1III. _ .... IID'.

Notas cientificas
o PRIMEIRO INVENTO OFE
RECIDO DEPOIS DA GUER
RA PARA A COMODIDADE

DO PÚBLICO CIVIL

rUA Sl'PEJ�-('AXE'l'A QUE
ESCHEV E 31 ES1IO I)EBAIXO

ILlHL\., SE}! BORRAR
Stratopen-Birome é um no

vo utensílio esferografico para
escrever a tinta baseado em

princípios inteiramente novos.

Foi aperfeiçoado durante a

guerra pela sua grande utili
dade para os aviadores faze
rem relatórios e tomarem no

tas a grandes altitudes onde as

canetas tinteiro comuns der
ramam tinta. Passou a ser uti
lizado também pela marinha

I porque a escrita feita com

Stratopen se cair nagua não
borra.

Agora o Stratopen Birome é
oferecido para uso civil numa

venda especial de apresentação
e demonstracão. Venha exa

minar este utensílio que com a

paz na Europa está agora a

sua disposição. - o Stratopen
Birorne.
Contem tinta especial inde

level em quantidade equivalen
te a diversos vidros de tinta co

mum para canetas tinteiro.
Seu reenchimento portanto só
é necessário normalmente
uma, ou poucas vezes, por ano.
Indicado especialmente para

jornalistas, escreventes, etc.
Nunca mais precisará comprar
vidros de tinta para escrever.

É usado pelos pilotos de
aviões de guerra pois o Strato

pen pode ser utilizado em qual
quer altitude. O Snr. pode via

jar de avião com seu Birome no

bolso, pois não derrama tinta.
A única caneta 100 7r aeros

tática.
Não usa pena, mas uma es

f�ra de aço que rola a tinta no

papel, de maneira que Strato

pen não corre o risco de entor
tar a ponta como as canetas
tinteiro. Dispensa mataborrão
porque escreve seco.

O Stratopen Birome é, ao

mesmo tempo, caneta e lapisei
ra: o Snr. pode calcar a von

tade sôbre o papel, de maneira
a obter tantas cqpías claras
em carbono quantas desejar.
Especial para assinar sôbre

estampilhas, porque sua extre
midade esférica corre por cima
da superfície irregular forma
da pelo papel e o selo, onde as

penas tropeçam.
É impossivel fazer borrões

ou sujar os dedos ou-a tampa.
Própria para assinar cheques,
contratos e papeis de responsa
bilidade.

____..__..� I.i..__ __I

A técnica moderna acaba de substituir a pena de
,.

escrever por uma esfera de aço.

"

E' reunir o útil ao agradável.

Distribuidores no Paroná e Santa Catarina

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra n. 35

Florianópolis

FIOEINE
A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun
cionamento do organismo em geral, mas se usardes
FIDEINE BERGAMO adquirireis um grande bem. O
figado volta a sua função normal, o estomago, os intes
tinos todos os orgãos ganharão em equilíbrio salutar.
Em sua farmácia ou com o depositário R. A. Marinho &

Cia. Ltda. Rua Marechal Deodoro, 528/530.
Caixa Postal, 245. Curitiba - Est. do Paraná.

QUER VESTIR·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA ?
PROCURE A

Alfaiataria Mello e Cia.
Rua João Pinto, 16 - Florianópolis

./
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COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
Fadada e. 1871 - Séde: I A I A
INCENDIOS J: TBANSPOBTES

Cifras do Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr. 80.900.606,30
Cr$ 5.978.401.755,97
« 67.053.245,30
« 142.176.603,80

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades
98.687.816,30

« 76.736,401.306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr, Francisco Ide Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.
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m ernos, inclusive Sonda lias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!

(:T�;;�;C�u;i;;}çaB�;��i;��;) IRUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

�������������������-����
-----------------------------------------------,------

ADVOGk�DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscadoli!, brins
bons e baratos, algodões, rnovíns e aviamentos
para alfai'l.tes, que recebe diretamente das

Srirs , Comerciant.. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau a Lujes,
melhores fápricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos

visito antes de efetuarem suas compras, MATRIZ em

·1

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o General Eurico Gaspar Dutra, falou ontem, às 201/2 horas, ao POVO'
de Florianópolis, abordando os problemas imigratório e do carvão, que
interessam, de fato, ao País e, particularmente, ao E. de Sla. Catarina,

o e'xércHo britânico
I

O CO�UGIO DE UNTEM

DEPARTAMENTO ESTA
DUAL DE ESTATÍSTICA

Londres, 21 (U. P.) - Os O DEPARTAMENTO ESTA-
meios austríacos desta capital, DUAL DE ESTATÍSTICA efe
acreditam que o reconheci- tuará, de 5 a 15 de novembro,
menta formal do govêrno do

por intermédio de seus órgãosdr. Renner, pelas quatro gran- municipais, o levantamento de
des potências, será anunciado DESEMPREGADOS, em todo
ainda hoje. o território estadual, Todo de-
--_._----------

sempregado deverá compare
cer ao órgão competente, para
prestar informações. Em Flo

rianópolis, deve dirigir-se à
INSPETORIA REGIONAL DE

I
ESTATÍSTICA MUNICIPAL,
no Edifício "Dom Joaquim",
à rua Padre Miguelinho. No

BIDOS DOS OUVIDOS interior, às AGÊNCIAS lVIUNI-

Se v. S. cpJlhece alguma pessôa que 90-
CIPAIS DE ESTATÍSTICA,

fra de congestão catarral ou aturdímen- sediadas nas Prefeituras Mu
to, recorte este aviso e leve-Ih'o. n icipals, OU ás INTENDÊN-

O catarro, o aturdimento e a dificul· CIAS DISTRITAIS. O DEE SO

«ade de ouvir são provocados por uma licita a coperação de todos pa
enfermidade constitucional. Por essa ra-

l� êsse trabalho: avise às peszão, dedicou-se muito tempo ao estudo
de um tônico suave e eficaz para com. soas de seu conhecimento, de
bater os males causados pela afecção ca- sempregadas atualmente, pa
tarral, E êsse remédio, cuja fórmula estã ra que venham prestar suas
plenamente vítortosa e tem proporcíona- informacões. Considera-se de-
do alívio a muitos sofredores, é conheci. >

do sob o nome de PARMINT e está 11 . sempregado todo homem ou

venda em todas as farmácias e drogarias. mulher, maior de 18 anos, que,
Logo nas primeiras doses, Parmint aI!- necessitando de recursos Il

via a cabeça', a congestão e o aturdímen- nanceiros, não tem ocupaçãoto catarrais, enquanto o ouvido se resta-
belece prontamente. A perda de olfato e remunerada, apesar de possuir
a tiescida do catarro para a garganta são capacidade e disposição para
outros sintomas da afecção catarral que O trabalho.
se combate com Parmínt.
Sendo muitos os males do ouvido pro

,-geados diretamente pelo catarro, pode
ee evítã-lo com Parmint.

Florlanõpolb 2 � de OutUOfO d� 1945

Novas instnlocôes pcrro
o preparo ela penicilina

Londres, 21 (B. N. S.) - Há algum tempo, foi noticiado
que uma grande fábrica de penicilina ia produzir a famosa
droga por um novo e altamente eficiente processo, em Liver

pool, segundo anuncia o "Evening Standard". Agora, uma

nova instalação do mesmo feitio acaba de ser planejada em

Barnard Castle, devendo entrar em funcionamento breve. A
nova fábrica será movimentada pelos laboratórios "Glaxo".
Em 1944, a maior parte desse medicamento de procedência
inglesa, era preparado pela referida firma.

Como serao
transportados
Haia, 21 (S. H. L) - Infor

mam de Amsterdam que as

pessoas que vierem das Indias
Orientais holandesas para se

Ireporem naquela cidade dos
sofrimentos impostos pela do- j
minação nipônica viajarão em

aeroplanos "Douglas". Espera
se ainda poder trazer à Holan
da grupos mais numerosos, en

tretanto, considera-se duvido
sa a obtenção de navios para
tal propósito. Para o transpor
te dos súditos holandeses serão
empregados quatorze aviões

"Douglas" com capacidade pa
ra quarenta passageiros, cada
um.

VIAGENS

Exercieio Importancia

FpoUs. -- Joinvile

Saída_ - 2 hora. damadrugada

Joinvile -- Fpolis.
Saída. -- 9 hora. da manhã

. Informações nesta redação

Reconhecimento do
govêrno austríaco

Aguardam com

interesse
Sofia, 21 (U. P.) - Está sen

do aguardada com grande in
terêsse a chegada do observa
dor norte-americano nos Bal
cãs, Mark Etherídge, anuncia
da para segunda-feira ..

RECORTE
ESTE AVISO

Quadro comparativo da erreca

dação do Imposto de Renda dos
exercicios de 1932 a 1944

ANTIGO PREPARADO INGLES

PARA ATURDIMENTO E ZUM-

I
I-----------�-----------

145:032$215
1.131 :830$900
1.440 :551$300
1.838 :868$000
2.132 :202$300
2.692 :915$600
4.013 :942$800
3.290 :484$900
3.491 :451$100
4.170:925$000
10.206 :116$300
18.123 :245$200
23.981 :513$200

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944

1\ energia atômica
Londres, 21 (B.N.S.) - "Su

por que o assunto da energia
atomica possa permanecer em

segredo, por muito tempo, - o

tempo necessário para o caso

constitue completa tolice" -

declarou o prof. A. V. Hill, fa
moso cientista b r i t â n i c o,
acrescentando: "A única espe
rança de um emprego decente
e razoavel, que constituíra uma
dádiva inestimavel á humani
dade, reside na completa fran
queza. Nada alimenta o temor
a inquietação e a inseguranç�
do que a denominada "seau- irança". Não póde haver mo�o-
pólio nas leis naturais". I

A repatriaçüo dos
holandeses
Haia, 21 (S. H. I.) - Segun

do despacho de Amsterdam
até o dia quinze de agosto fo
ram repatriados 30.495 holan
deses de regiões alemãs ocupa
das pelos russos, restando ape
nas 288 por repatriar.

LEIAM A REVISTA
O VAlE DO ITAJAJ

Londres, 21 (B. N. S.)
Dez generais vão traçar o futu
ro do exército britânico - diz

o "Daily Maill", comentando a

declaracão do Ministério da
Guerra 'de que a partir do dia
10 começou a primeira série

periódica de reuniões dos altos
chefes do comando superior das
Fôrcas Armadas. Nessas reu

níôes tudo quanto concerne ao

caráter técnico do exército no

após guerra está sendo trata
do. Friza, entanto, o jornal que
as necessidades britânicas para
a reconstrução e para a luta
comercial, no campo das ex

portações, terão como conse

quência determinar economias

rigorosas no tocante ao pessoal
das fôrcas armadas de terra.

Segundo as atuais propostas
dos elementos do Estado Maior,
os efetivos do exército serão re

duzidos a um milhão e cento
e nove mil homens a 13 de ju
nho do próximo ano (os efeti
vos totais eram de 2.962.000
em junho dêste ano, quando
começou a desmobilização) .

I Com as incorporações, na pri
meira metade do ano próximo,
a fôrça total e global do exér
cito ficará de cerca de 1.250.000
homens.

Quantos desempre
gados existe em
nosso estado 1

Ontem à noite conforme foi amplamente e n unciedo, '

realizou-se nesta capital o comício pro-candidatura do

General Eurico Gaspar Dutra

A chegada do Gal, Outra

Ramo. soudando o Gal Dutrao dr. N_reu

)i'

Falam a Brita, Maria Olimpia Silveira, CeI. Macedo Soor es e dr. Erno.r.i Cout.i.l
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